
Harangtornyok 
a Felső-Tisza vidékén 

A Felső-Tisza vidéke hazánk kevéssé ismert és látogatott tája. Pedig végigjárva itt a Tisza jobb parti — 
volt Bereg vármegyei — és a bal parti — Szatmár megyei, vízfolyásoktól szabdalt — részeit, szembeötlő 
a sok történeti és néprajzi érték. E z az írás fel kívánja hívni a figyelmet e v idék néhány egyedülálló, fél-
teni való ritkaságára. 

Falvaink életében napjainkig fontos szerepet töltött be a templom és a harang . A templom volt a köz-
ség legfontosabb épülete, a közösség szellemi-művelődési központja, amelynek tekintélyét az adta meg, 
hogy ez volt az Isten háza. A templomról és a tornyáról ismerték fel és azonosították már messziről a fa-
lut. Tornyáról távolba lehetett látni, harangjai az időt jelezték. 

A templomépítés gondja általában a faluközösségre hárult , ezért először olcsóbb, többnyire fából ácsolt, 
vesszőből font , sárral tapasztott „pat icsfalú" kis épületeket emeltek. Egyébkén t a XVII I . századig a fal-
vak, ha önerőből, tehát a földesúr támogatása nélkül épí tkeztek, első templomaikat általában fából-sárból 
emelték, s csak később, anyagi megerősödésük után került sor maradandóbb kőépületekre. Amikor már 
telt a fa lunak kőtemplomra, sokszor arról is lemaradt a kőtorony, mint bonyolult és az építkezést drágító 
dolog. A toronyban elhelyezett ha rangok ugyanis olyan statikai megoldást követeltek, amely már maga-
sabb szakképzettséget igényelt. Például a csarodai templomnak ugyan van kis tornyocskája, de ha rang so-
hasem került beléje. Helyette a helybeli mesterekkel is elkészít tethető fa harangtornyot állít tattak. D e kü-
lön harangtornyot , vagy haranglábat állíttattak a templomok mellé azért is, mert az el lenreformáció ide-
jén a protestánsok sok helyen nem építhettek maguknak tornyos templomokat . 

A kényszerűségből fogant fa torony megoldásból a középkor végére jellegzetes és szép építményegyüttes 
született: a kőtemplom (téglatemplom), mellé helyezett fa harangtoronnyal (esetleg haranglábbal) és ön-
álló stílussá vált. Azt is mondha t juk , hogy a hajdani fatemplomok mellől így mentet ték át a falvak annak 
egy szerkezetileg általában különálló elemét, a fatornyot . Mert , míg a fatemplomokból hazánkban csak 
hírmondónak maradt ránk néhány — mint a tákosi, a mándi és a mándoki , ez utóbbi kettő már a szent-
endrei skanzen ékessége — , addig a Felső-Tisza vidékén álló fa harangtornyok szép számmal bizonyítják 
a régi hagyományokat követő és az ilyen famunkában jártas mesterek szaktudását . A fennmarad t fator-
nyoknál tapasztalható gótikus kompozíciós elvek és szerkezeti megoldások arról vallanak, hogy ezek a 
példányok ugyanolyanok, mint a XV. században ácsoltak, bár közülük nem egy a X V I I I — X I X . század-
ban készült. 

A fatornyot a haranglábtól a köznyelv nem szokta megkülönböztetni , pedig szerkezetük és funkciójuk 
eltérő. 

A fa harangláb olyan oszlop, gerendaszerkezet , amelynek teteje, fedele van , hogy a harangot és tartó-
szerkezetét oltalmazza. A legegyszerűbbek az Y alakú ágasfák. Továbbfejlesztett változata több harangot 
tart. Ebben az esetben két oszlop áll egymás mellett s ezeket alul és felül, esetleg középen is ácskötésekkel 
kapcsolják össze, továbbá az oldalirányú dőlés ellen kitámasztják. Ezeknél is tökéletesebb s már a harang-
tornyot közelíti meg a négy oszlopon nyugvó harangláb, amelynek két változata ismert. Az egyiknél az 
oszlopokat talpgerendás szerkezetbe foglalják, amely az oldaltámasztékot adja . Ilyenkor a haranglábnak 
két teteje van. A felső a harangokat védi, az alsó pedig a támasztószerkezetet. Másik változatánál a négy 
oszlopot úgy szerkesztik, hogy azok egymást védjék az oldalirányú nyomás ellen s így nem kell külön tá-
masztószerkezetet készíteni. Az egészet egyetlen tető védi , oldalai nyitottak. 

A fatorony a haranglábnál bonyolultabb ácstechnikával készült gerendavázas építmény, amely nem 
pusztán a harangok elhelyezésére szolgált, hanem megfigyelőhely, őrhely is volt. Ez a két jellegzetessége, 
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tehát, hogy gerendavázas építmény és őrhely, ez különbözteti meg a fatornyot a haranglábtól . Továbbá, 
míg a harangláb nem magasabb, mint egy parasztház, addig a fa torony a házak fölé nyúlik. Az őrködő 
emberek a harangok alatt kialakított galérián ta r tózkodtak , amely némelyik fatoronynál árkádos, rene-
szánsz hatást mutat . A fa tornyok építésénél a vasat mellőzték. A tetőt fazsindellyel fed ték . Igen kedvel-
ték a magas, égbenyúló, tűhegyes toronysisakot, amelynek négy sa rkán kis f iatornyok díszlenek. A külön-
böző századókból f ennmarad t fatornyok közül a zömökebbek a korábbiak. Az első, karcsúbb fatornyot 
1640 körül emelték Nyírbátorban. Ezt a későbbi építkezéseknél mintának tekintet ték s így a továbbiak 
fokozatosan karcsúbbakká váltak, egyre „e legánsabbak" lettek. 

Hazánkban az ország keleti szegletén, a Felső-Tisza vidékén á l lnak még fa tornyok, amelyek rendkívül 
hasonlítanak az erdélyi, elsősorban a mezőségi és kalotaszegi harangtornyokra . A több száz esztendős fa-
tornyok még ma is szervesen kapcsolódnak a fa lvak életébe. Nem holt emlékek, hanem élő, használt épít-
mények. Ezt mi sem muta t ja jobban, mint az, hogy legtöbbjükbe bevezették az elektromos áramot s a ha-
rangokat gombnyomásra, a villanyáram szólaltatja meg. Másutt beüvegezték a galéria á rkádja i t (Szabolcs-
báka), ami azonban nem vált előnyére. 

Szerkezeti rajzok. 1. Az 1936 körül lebontott tákosi harangtorony. 2. Az 1691-ben emelt vámos-
atyai harangtorony. 3. Zsurk 1655-ból való harangtomya. 
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A Felső-Tisza vidéke több tájegységre oszlik. Az egyik a Beregi-Tiszahát, vagyis a volt Bereg várme-
gyének egy darabja, amely a Tisza jobb par t ján az országhatárig ter jed attól a ponttól, ahol a szőke folyó 
hazánk területére lép, addig , ameddig nem éri el ismét a határt. A másik, fa tornyokban bővelkedő tájegy-
ség a szatmári Tiszahát, a folyó bal partján Tiszabecstől Záhonyig1 . A harmadik az E rdőhá t , amelyet nyu-
gatról a Szamos, északról a szatmári Tiszahát , délről és keletről pedig az országhatár szegélyez. Ma az 
egész Szabolcs-Szatmár megyében fekszik. 

Néhány fatoronyról külön is kell beszélni. Mindenekelőt t arról, amely a beregi Tákos paticsfalú, festett 
kazettás mennyezetű, kimagasló értékű templomának 2 nyugati homlokzata előtt áll. Éspedig azért, mert 
ennek a fatoronynak a példája mutatja, hogy egyrészt milyen veszélyek fenyegetik értékes emlékeinket, 
másrészt viszont azt is tanúsí t ja , hogy a falubeliek mennyire ragaszkodnak a hagyományokhoz. A tákosi 
fatorony ugyanis nem régi, 1936 körül építet ték, jellegtelen, haranglábhoz hasonló, alig magasabb, mint a 
templom. Alaprajzi és térbeli formája nem méltó sem a templom tömegéhez, sem a vidék faépítészetének 
hagyományosan magas színvonalához, szerencsétlenül befolyásolja a templom megjelenését. Ezzel szemben 
az 1936 körül lebontott régi harangtorony — amelynek helyére és anyagának felhasználásával építették 
az újat — , ,,a tájra jellemző módon fatalpra építet t eresze (alsó teteje) 16 faoszlopon állt. Ebből nyúlt ki 
az a kilenc oszlop, amely a torony testét a lkot ta . A törzset a galéria koronázta, a torony fedése, sisakja 
nyolcszögletes volt" , és sokkal magasabbra nyúlt a mainál — írja Komjáthy Attila Felső-Tisza-vidéki 
templomok című könyvében. 3 

Tákos után következő falu Csaroda. Templomának tornya nem bírta volna el a harangok falakat rázó 
játékát, ezért ácsoltak a közelében fatornyot. A ma látható nem nagyon régi, 1855-ben építették az el-
pusztult korábbi helyére. A tákosi régi és a csarodai a zömökebb fa torony típusát képviselik. 

Csarodától északra, 7-8 km-re , Vámosatyán már egy valóban régi, 1691-ben emelt fa torony áll. „Fel-
építésében már jelentkezik az a karcsúság, amely a későbbi emlékeket megkülönbözteti a nyírbátori zö-
mök fa tornyoktól" — írja Marosi Ernő Magyar falusi templomok című könyvében. A X I I I . században 
épült templom mellett álló szép torony fazsindellyel fedett sisakja alatt reneszánsz hatást tükröző, árká-
dos, szoknyás, kiugró galéria búvik meg. A karcsú, nyolcszegletű, tűhegyes toronysisak négy sarkát ha-
sonló sisakú, galériás kis f iatornyocskák ékesítik. A toronysisak csúcsán álló vaszászlón az 1794-es évszám 
egy javítás dátuma. 

Az 1855-ben épült, a templomtól távolabb álló 
csarodai fatorony 
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A kölesei harangtorony, amelyet 1894-ben ácsoltak. 
(A szerző 1984-ben készített felvételei.) 
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Bereg legészakabbra fekvő falva Lónya, amelynek harangtornya ugyancsak a XIII. században épült 
templomocska előtt áll. Bár a torony a vámosatyainál egy évszázaddal fiatalabb — 1781-ben építették —, 
attól csupán kecsesebb arányaival tér el. Egyik gerendájáról, a bejárattal éppen szemben, jól leolvasható, 
hogy Kakuk Imre ács készítette Bán Péter nevű legényével. 

A Tisza bal partján, a folyó legészakibb kanyarulatában fekszik Zsurk, inár a régi Szabolcs vármegye 
területén. Régi paticsfalú temploma mellé 1655-ben harangtornyot építettek, amelynek szerkezete, külső 
megjelenési formája a lónyaira és a vámosatyaira emlékeztet, bár a zsurki galériája nem árkádos. A torony 
testét kétszárnyú ablakok törik át s lábazata teljesen zárt, befalazott. Időközben régi templomát lebontot-
ták s 1790—1791-ben új kőtemplom került a paticsfalú helyére. Ezért van olyan szorosan egymás mellett 
a templom és a torony, amelynek nagyharangja ugyancsak 1655-ből való. 

Zsurktól délre a már említett, beüvegezett árkádú szabolcsbákai és a gemzsei fatorony érdemel 
figyelmet. Ez utóbbi érdekessége, hogy nincs mellette templom. A falut keresztülszelő országút szé-
lén, egy V formájú leágazás sarkában áll, meglehetősen elhanyagolt állapotban. Csak az nem mászik fel 
rá, csak az nem vési bele a nevét gerendáiba, aki nem akarja. Építésének ideje még tisztázat-
lan, de feltehetően a XVIII. századból való. Fokozottabban kellene gondoskodni épségben tartásá-
ról. 

Talán Tiszacsécse, Móricz Zsigmond szülőfaluja a szatmári Tiszahát leglátogatottabb falva. A 
nagy író múzeumnak helyet adó zsúpfödeles szülőházától alig pár lépésnyire áll az 1822-ben épí-
tett templom és az előtt szinte felkiáltójelként a magasba szökő impozáns harangtorony (képét 
lásd az első borítón). Lándzsához hasonló, fazsindelyes toronysisakja csúcsán, valamint a négy formás 
kis fiatornyocska hegyén a hagyományos vaszászlócskák. Reneszánsz árkádja oldalanként három-
három ívből áll. Kiugró „szoknyája" fűrészelt deszka. A rendkívül magas toronysisak a toronytest 
középtengelyébe épített árbocfára támaszkodik; a négyzet alakú toronytesthez képest sokszög ke-
resztmetszetű, amely már szinte kör keresztmetszet hatását kelti, holott hegyesszögű gúla. Mint a 
gemzsei, a tiszacsécsei fatorony, is a falu közepén vezető országút tengelyében van, az út csak köz-
vetlenül előtte kerüli ki íves kanyarral. Itt azonban teljes az együttes: a fatorony közvetlenül a temp-
lom mögött áll. 

Ugyanezt mondhatjuk a Tiszacsécsétől alig macskaugrásnyira levő kölesei templom-harangtorony 
együttesről is. Megjelenése azonban szebb, mint az előbbié. Látványosabb, mutatósabb. Mintha dísz-
letekből, tudatos művészi törekvéssel rendezte volna be valaki. Hangulatosabb és festőibb. A XV. 
században emelt, fehérre meszelt templom előtt a barna, fazsindellyel borított harangtorony, mel-
lettük sötétzöld fenyőfák állnak őrt és választják el a két építményt a vén paplaktól. Festő ecsetje alá, 
filmre kívánkozó kép. A kölesei fatorony nem túl régi, 1894-ben ácsolták a lebontott elődje he-
lyére. Érdekessége, hogy teteje nyolcszögletű (az eddig ismertetettek négyszögletesek). További kü-
lönbség, illetőlég eltérés rajta a többihez képest, hogy hiányoznak róla a fiatornyocskák. Az eddig 
tárgyalt, „nyírbátori" típusúnak mindegyikén van fiatornyocska, csak a korai típusnak mondott, zö-
mök tákosin és csarodain nincs. 

A szatmári Tiszahát másik, nagyon szép formájú fatornyát a XVIII. században ácsolták és Túr-
ricsén áll a középkori kis templomocska mögött. 

Az Erdőhát olyan szervesen csatlakozik a Tiszaháthoz, hogy a két tájegység képzeletbeli határai 
teljesen összemosódnak. Népi építészete, így fatornyai is csaknem azonos mesterek teremtményei. 
Itt első sorban Jánkmajtis (valamikor külön községek voltak Jánk és Majtis, lakói ma is megkülön-
böztetik egymást) megkapóan szép templom—fatorony együttes hivja fel magára a figyelmet. Az 
1983-ban renovált, XV. században épült, fehér falu katolikus templom (az eddigiek református 
egyházi építmények voltak) gótikus, kőrácsos ablakaival és kapujával néz az oldalánál álló, magas 
fa harangtoronyra. Mintha tudatosan a látványosságra törekedve szerkesztette volna meg valaki el-
rendezésüket. Egyszerűen érthetetlen az az érdektelenség, amely keleti országrészünk e ritka becses 
népi-műemlékeivel szemben megnyilvánul. 

A szomszéd faluban, Nagyszekeresen már ismét a református egyházé az a XV. században épült, 
érett gótikus stílusú templom, amelynek nyugati homlokzatához a múlt században fatornyot emeltek, 
ugyancsak egy régebbi, tönkrement helyére. Talán ez az egyetlen fatorony, amelynek hosszú, vé-
kony toronysisakját bádogból készítették. Szoknyás, fűrészelt deszkából rakott galériáját szépen fa-
ragott oszlopok tartják. 

Még nem késő megismerkednünk a népi építészet e remekbe szabott darabjaival, bár az utolsó 
óránál tartunk ahhoz, hogy tudományos alapossággal feldolgozzuk, majd közkinccsé tegyük őket. 
Becsüket nem csupán művészi értékük, történelmünkben gyökerező múltjuk, hanem ritkaságuk is 
növeli. Ezek az építmények az egész európai kultúrtörténet részei is, de elsősorban a magyar nép 
művészi értékét és tehetségét hirdetik. Kötelességünk megoltalmazni s az utódainknak átadni vala-
mennyit. 

Dr. Csonkaréti Károly 

'Bár a Vásárosnamcnytól északra, a Tisza bal part ján fekvő terület már a régi Szabolcs vármegyéhez tar tozott . 
Most renoválják. 

'Sürgetően fontos és hasznos lenne a következő kötet megjelentetése. 
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